
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

Οι εκπαιδευτικζσ δράςεισ τθσ ΦΕΞ 
ΆΧΙΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΑΦΖΣ  

 
Το Ρρόγραμμα των εκπαιδευτικών δράςεων 
Θ ςυμμετοχι ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ ΦΕΞ, είναι κάτι παραπάνω από απλι ςυμμετοχι ςτθ γνϊςθ. Είναι ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ, 
φιλίασ, ψυχαγωγίασ.   
 

Τα Τμιματα Εκπαιδευτικών δράςεων 
Κάκε χρόνο πραγματοποιοφνται ι φιλοξενοφνται από τθ ΦΕΞ θμερίδεσ, εκπαιδευτικά προγράμματα και ςεμινάρια με κζματα 
ςχετικά με τθν παράδοςθ και τθ ςφγχρονθ δθμιουργία. Λειτουργοφν ακόμθ εργαςτιρια που δίνουν τθ δυνατότθτα να προςεγγίςει 
κανείσ τα παραπάνω κζματα, ς’ ζνα φιλικό περιβάλλον.  

Τα εργαςτιρια 2021-22 
Σα εργαςτιρια τθσ ΦΕΞ είναι τα εργαλεία των ομάδων που τθν απαρτίηουν.  
κοπόσ τουσ είναι να φζρνουν τα μζλθ τθσ κάκε ομάδασ ςε επαφι, ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και να μποροφν να 
παρουςιάηουν και να μεταδίδουν το ενδιαφζρον τουσ και ςε άλλουσ. 
τόχοσ των εργαςτθρίων και του πολιτιςτικοφ προγράμματοσ, είναι να διαδραματίηει θ Φ.Ε.Ξ. ζναν ενιςχυτικό ρόλο ςτισ 
εκπαιδευτικζσ δομζσ του τόπου μασ. 
τα εργαςτιρια ςυμμετζχουν κάκε χρόνο πάνω από 950 ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι ζρχονται ςε επαφι με το αντικείμενο τθσ 
αρεςκείασ τουσ. Παράλλθλα οι πολιτιςτικζσ δράςεισ ςυμπλθρϊνουν τθν εκπαιδευτικι γνϊςθ, αφοφ φζρνουν ςε επαφι τα μζλθ 
μασ με διακεκριμζνουσ ανκρϊπουσ κάκε χϊρου. 
 

ΣΑ ΕΡΓΑΣΘΡΙΑ ΘΑ ΞΕΚΙΝΘΟΤΝ ΣΘΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΙΧΤΟΝΣΑ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ 

 
 

Χορόσ & Κινθτικι Τζχνθ ςτθ ΦΕΞ 
Χορευτικό Εργαςτιρι (παραδοςιακών ελλθνικών χορών)  /   Εργαςτιρι Latin Salsa   / Εργαςτιρι Lindy Hop [Swing]     

 / Εργαςτιρι Tango (Tango Aires)  /  Εργαςτιρι capoeira τθσ Φ.Ε.Ξ.    /  Εργαςτιρι Tai Chi Chuan 

 
Μουςικι ςτθ ΦΕΞ 

Εργαςτιρι παραδοςιακισ Μουςικισ / Ορχιςτρα Ανατολικισ Μουςικισ  
/ Χορωδία Παραδοςιακισ Μουςικισ τθσ ΦΕΞ  /  Εργαςτιρι Κρουςτών  / Ράδιο Ξάνκθ 93,5 

 
Θζατρο ςτθ ΦΕΞ 

Θεατρικό Εργαςτιρι /  Εργαςτιρι παιδικοφ μουςικοφ κεάτρου  / Θεατρικι κθνι ΦΕΞ - «Οδόσ Ονείρων» & «Παράβαςισ» 
/  Κουκλοκεατρικό Εργαςτιρι «κουκλόκοςμοσ»  Εργαςτιριο ΜΑΤΡΟΤ / Αντικείμενο – Κουκλο – ΘΕΑΣΡΟΤ   

 
Εικαςτικά ςτθ ΦΕΞ   

Μικρι πινακοκικθ τθσ ΦΕΞ   / Εκκζςεισ -  Εικαςτικόσ περίπατοσ | Εργαςτιρι Ζωγραφικισ για παιδιά / Εργαςτιρι χεδίου & Ζωγραφικισ  ενιλικεσ / 
Εργαςτιρι Αγιογραφίασ   / Εργαςτιρι  Καλλιτεχνικών καταςκευών - Ντεκουπάη.  / Κόμικσ  

 
Κινθματογράφοσ & φωτογραφία ςτθ ΦΕΞ 

Κινθματογραφικι & Φωτογραφικι  Λζςχθ ΦΕΞ |Εργαςτιριο Κινθματογράφου & Video  | εργαςτιριο Φωτογραφίασ 

 
Με 24 γράμματα & όχι μόνο ςτθ ΦΕΞ  

Λζςχθ Ανάγνωςθσ / Εκδόςεισ / ΕΡΓΑςτιριο ΓΡΑΦΘ  | Δθμιουργικισ Γραφισ  

 
Κι άλλεσ δραςτθριότθτεσ ςτθ ΦΕΞ 

Εργαςτιρι πλεκτικισ για ενιλικεσ  / Εργαςτιρι κοπτικισ- ραπτικισ /  Ομάδα Αυτογνωςίασ και Προςωπικισ Ανάπτυξθσ / Απελευκζρωςθ ςϊματοσ 
και νου / Καλλιζργεια κινθτικισ δεξιότθτασ και δθμιουργικότθτασ / «Σο δζντρο τθσ ςοφίασ» Φιλοςοφία για /  Εργαςτιρι Μπριτη 
 

 



Αναλυτικά 
τα τμιματα των εργαςτθρίων που αρχίηουν τα τμιματά τουσ από το 

Σεπτζμβρθ… ςφμφωνα με τισ νζεσ οδθγίεσ…  
 

ΡΛΘΟΦΟΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΤΜΘΜΑ ΣΤΟ ΤΘΛ ΤΟΥ ΥΡΕΥΘΥΝΟΥ  
 

Χορός & Κινητική Τέτνη στη ΦΕΞ 
 Χορευτικό Εργαςτιρι Φ.Ε.Ξ.  (παραδοςιακών ελλθνικών χορών)  

 Εργαςτιρι Latin Salsa - Ballroom 

 Εργαςτιρι Lindy Hop [Swing] 

 Εργαςτιρι capoeira τθσ Φ.Ε.Ξ.  

 Εργαςτιρι Tango (Tango Aires)     

  ΣΦΝΤΟΜΑ ενθμζρωςθ για τον τρόπο λειτουργίασ τουσ… 
 

Εργαςτιρι Tai Chi Chuan    - ΕΝΑΞΘ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2021 
Μζςα από μία ποικιλία ςτιλ ςτθν κινθτικι τζχνθ του Tai Chi Chuan, το αυκεντικό Yang stil κεωρείται το δθμοφιλζςτερο λόγω των απαλϊν 
κινιςεϊν του. Γενικά δεν απαιτοφνται ιδιαίτερεσ ικανότθτεσ ι φυςικι κατάςταςθ.   Σο Εργαςτιρι ξεκίνθςε τθν λειτουργία του τον Οκτϊβριο του 
2010 και διοργανϊνει δράςεισ και ςυμπράξεισ ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό. Σα μακιματα Tai Chi του αυκεντικοφ Yang ςτυλ ςθματοδοτοφν τθν 
αρχι τθσ διάδοςθσ τθσ αρχαίασ κινεηικισ εςωτερικισ πολεμικισ και κινθτικισ τζχνθσ ςτθν πόλθ τθσ Ξάνκθσ.   Περιςςότερα: http://taichi-

xanthi.blogspot.com/     Τπεφκυνθ Εργαςτθρίου:  Ζμθ Χατηθπαναγιώτθ  τθλ. 6977560795    
 
 

Μοσσική ςτθ ΦΕΞ 
Ορχιςτρα Ανατολικισ Μουςικισ τθσ ΦΕΞ ΕΝΑΞΘ ΟΚΤΩΒΙΟΣ 2021 
Θ Ορχιςτρα είναι καρπόσ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων του Φεςτιβάλ. Σθν ορχιςτρα αποτελοφν ντόπιοι μουςικοί, μακθτζσ μουςικϊν 
ςχολείων, φοιτθτζσ, κακθγθτζσ μουςικισ, και εραςιτζχνεσ μουςικοί.  Θα λειτουργιςουν και φζτοσ τμιματα εκμά 
κθςθσ παραδοςιακϊν οργάνων (οφτι, λάφτα, κανονάκι, ταμποφρ, παραδοςιακϊν κρουςτϊν (μπεντίρ, νταραμποφκα, τουμπελζκι), λαοφτο, 
παραδοςιακό τραγοφδι, βυηαντινι μουςικι, κεωρία ανατολικισ μουςικισ) για όςουσ κζλουν να ζρκουν ςε μια διαδραςτικι επαφι με τθν 
παραδοςιακι μουςικι. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτα εργαςτιρια κα ζχουν τθν δυνατότθτα να ςυμμετζχουν και ςε μουςικό ςφνολο αρχαρίων.   Χϊροσ 

λειτουργίασ εργαςτθρίου: πίτι πολιτιςμοφ  Σθν ορχιςτρα  διδάςκει και ςυντονίηει ο Γιάννθσ Κατςοφλθσ τθλ. 25410 25421 -  6944125845 

 

Χορωδία Ραραδοςιακισ Μουςικισ τθσ ΦΕΞ  ΕΝΑΞΘ ΟΚΤΩΒΙΟΣ 2021 
Με επίκεντρο το μουςικό ιδίωμα τθσ ανατολικισ μουςικισ και μζςα από μικρζσ κεματικζσ ενότθτεσ, θ παραδοςιακι χορωδία κα εξετάςει κατά 
τόπουσ μουςικζσ παραδόςεισ, τόςο από τον ελλαδικό χϊρο όςο κι από  αυτόν τθσ ευρφτερθσ ανατολικισ Μεςογείου. Σο παραδοςιακό τραγοφδι 
όπωσ και ο παραδοςιακόσ χορόσ αποτελοφν κομμάτι τθσ πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ. 

Σθν χορωδία  διδάςκει και ςυντονίηει ο Γιάννθσ Κατςοφλθσ τθλ. 25410 25421 -  6944125845 
  

 Εργαςτιρι Κρουςτών. ΕΝΑΞΘ ΟΚΤΩΒΙΟΣ 2021 
Σθν ομάδα διδάςκει και ςυντονίηει ο Βαςίλθσ Βαςιλάτοσ. τα μακιματα μποροφν να ςυμμετζχουν και άτομα που ζχουν μικρι ι και καμία ςχζςθ 
με τθ μουςικι. Σα μακιματα γίνονται Κυριακζσ και διαρκοφν 4-5 ϊρεσ. Μια μζρα τθν εβδομάδα γίνεται ςυνάντθςθ των μελϊν, για πρόβα, 
ςυηιτθςθ και κεωρία. Χϊροσ λειτουργίασ εργαςτθρίου: ςτο ςπίτι πολιτιςμοφ ΦΕΞ 

Τπεφκυνοι επικοινωνίασ: Μακρισ Κώςτασ 6984169866 - facebook: Ομάδα Κρουςτών ΦΕΞ Ξάνκθσ 
 
 
 

Θέατρο στη ΦΕΞ 
Θεατρικό Εργαςτιρι ΕΝΑΞΘ ΟΚΤΩΒΙΟΣ 2021 

Μακιματα ιςτορίασ  κεάτρου, υποκριτικισ, ςκθνογραφίασ, φωτιςμοφ, ςκθνοκεςίασ. Οργάνωςθ παραςτάςεων - Θ κεατρικι ομάδα τθσ ΦΕΞ «οδόσ 
ονείρων» οργανϊνει και παρουςιάηει δικζσ τθσ παραγωγζσ.  

 «Οδόσ ονείρων» Νζο τμιμα  - Δευτζρα 18:00 -  ςτο μουςείο - Τπεφκυνοσ : Ξανκόπουλοσ Ραςχάλθσ τθλ. 2541025421   
«Οδόσ ονείρων» Ραραςτάςεων - Μουςείο - Τπεφκυνοσ : Ξανκόπουλοσ Ραςχάλθσ τθλ. 25410 25421   
Θεατρικι ομάδα «Ραράβαςισ» - ΚαπνΑποκικθ ΦΕΞ (Πλάτωνοσ 27)  Τπεφκυνθ : Λία Δαμιανάκθ τθλ. 25410 25421   

 

Εργαςτιρι παιδικοφ μουςικοφ κεάτρου  ΕΝΑΞΘ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2021 
μουςικι, χορόσ,  τραγοφδι κεατρικό παιχνίδι…  ζλα να δεισ τι κάνουμε ςτθ ΦΕΞ!!! 
Σο τμιμα μουςικοφ χορευτικοφ κεάτρου, δθμιουργικθκε από τθ ΦΕΞ για τα παιδιά με ενδιαφζρον ςτθν μουςικι, το χορό, το τραγοφδι το 
κεατρικό παιχνίδι, τον αυτοςχεδιαςμό και τα παραμφκια.  Θ ςκθνοκζτθσ- χορογράφοσ – μουςικόσ παιδαγωγόσ Φίτςεβα Βάνια  οργανϊνει ζνα 
εξαιρετικό πρόγραμμα δίνοντασ ςτα παιδιά τθ δυνατότθτα να γνωρίςουν το χϊρο τθσ κεατρικισ τζχνθσ με ενκουςιαςμό.   Με Χορό, Μουςικι, 
Σραγοφδι. Θεατρικό Παιχνίδι, Αυτοςχεδιαςμό και  Παραμφκια τα παιδιά μετατρζπουν τθν φανταςία τουσ ςε μια δθμιουργικι απαςχόλθςθ. 
Οργανϊνουν και παρουςιάηουν όμορφεσ παραςτάςεισ κάκε χρόνο ςτθν Ξάνκθ.  Χϊροσ λειτουργίασ εργαςτθρίου: ςτο ςπίτι πολιτιςμοφ ΦΕΞ 

Υπεφκυνθ: Φίτςεβα Βάνια  τθλ.  6978227642 

http://taichi-xanthi.blogspot.com/
http://taichi-xanthi.blogspot.com/


Εικαστικά στη ΦΕΞ 
 

Εργαςτιρι Ηωγραφικισ για παιδιά. ΕΝΑΞΘ ΟΚΤΩΒΙΟΣ 2021 
Ζνα ενδιαφζρον πρόγραμμα για μικρζσ θλικίεσ, όπου με τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτι, γνωρίηουν τον χϊρο των εικαςτικϊν τεχνϊν, 
χρθςιμοποιϊντασ παραδοςιακά αλλά και ςφγχρονα μζςα. το τμιμα οι μικροί μασ κα γνωρίςουν ακόμθ τθν τζχνθ και τθν τεχνικι τθσ 
φωτογραφίασ, χαρακτικισ, γλυπτικισ..Χϊροσ λειτουργίασ εργαςτθρίου: Μουςείο 

Υπεφκυνθ: Μαρκζτα Σπανοφ,  τθλ 25410 25421  τθλ  6906264242   
 

Εργαςτιρι Ελεφκερου ςχεδίου  ΕΝΑΞΘ ΟΚΤΩΒΙΟΣ 2021 
Σο Εργαςτιρι Ελεφκερου χεδίου τθσ ΦΕΞ λειτουργεί εδϊ και πζντε χρόνια ςτθν ΚαπνΑποκικθ ΦΕΞ (Πλάτωνοσ 27). 
Διακζτει υλικοτεχνικι υποδομι, εκμαγεία και εξαιρετικά φιλικό περιβάλλον…   Απευκφνεται ςε υποψθφίουσ που κζλουν να κάνουν προετοιμαςία 
ςτο ςχζδιο και τθ ηωγραφικι για τισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ των χολϊν Καλϊν Σεχνϊν αλλά και άλλων ςχολϊν που ζχουν ωσ απαραίτθτθ 
προχπόκεςθ ειςαγωγισ το ελεφκερο ςχζδιο.  Θ εξάςκθςθ γίνεται ςε προτομζσ και νεκρι φφςθ. κοπόσ θ διαμόρφωςθ τθσ εικαςτικισ γλϊςςασ 
μζςα από τθν παρατιρθςθ και τθν κατάκτθςθ του μζςου.  Οι ςπουδζσ του υποψθφίου εςτιάηουν ςτο ςχιμα, αναλογία , ςωςτι τοποκζτθςθ, 
απόδοςθ του όγκου και χρϊμα.  Τπεφκυνοσ του εργαςτθρίου είναι ο Γιάννθσ Χατηίδθσ, απόφοιτοσ τθσ Ανωτάτθσ χολισ Καλϊν Σεχνϊν Α.Π.Θ. 

Χϊροσ λειτουργίασ εργαςτθρίου: ΚαπνΑποκικθ ΦΕΞ (Πλάτωνοσ 27)   Επικοινωνία: Γιάννθσ Χαντηίδθσ, τθλ. 6942978245 
 
 
 

Κινημαηογράθος & θωηογραθία στη ΦΕΞ 
 

Εργαςτιριο Κινθματογράφου – Video. ΕΝΑΞΘ ΟΚΤΩΒΙΟΣ 2021 
τον κφκλο αυτϊν των μακθμάτων γνωρίηουμε τθν ιςτορία και τθ γλϊςςα του κινθματογράφου. Αναφερόμαςτε ςτα ςτοιχεία για τθν οργάνωςθ 

παραγωγισ, το ςενάριο, τισ τεχνικζσ λιψεισ, το μοντάη και τισ ταινίεσ που κα ζπρεπε να ζχει δει κανείσ. 
Υπεφκυνοσ Εργαςτθρίου: Ξανκόπουλοσ Ραςχάλθσ,  τθλ 6937120986 

 

Εργαςτιριο Φωτογραφίασ. ΕΝΑΞΘ ΟΚΤΩΒΙΟΣ 2021 
Θ τζχνθ & θ τεχνικι τθσ φωτογραφίασ. Αναλογικι και ψθφιακι. Studio, φωτιςμοί, τεχνικζσ λιψθσ και επεξεργαςίασ. Οργάνωςθ ςεμιναρίων με  
ειδικευμζνα κζματα από Ζλλθνεσ και ξζνουσ φωτογράφουσ.    

Υπεφκυνοσ Εργαςτθρίου: Ξανκόπουλοσ Ραςχάλθσ,  τθλ 6937120986 

 
 

Κι άλλες δραζηηριόηηηες ζηη ΦΕΞ 
 

Εργαςτιρι πλεκτικισ για ενιλικεσ.  ΕΝΑΞΘ ΟΚΤΩΒΙΟΣ 2021 
Για όςουσ – εσ  κζλουν να μάκουν να πλζκουν με βελόνα, βελονάκι ... ι και για όςουσ ιδθ γνωρίηουν τα βαςικά βιματα του πλεξίματοσ, αλλά 

ψάχνουν το κάτι παραπάνω. Υπεφκυνθ: Γκιονοφλ Πμπαςθ, τθλ. 6907893284   

 

Εργαςτιρι κοπτικισ- ραπτικισ. ΕΝΑΞΘ ΟΚΤΩΒΙΟΣ 2021 
Αξιοποιοφμε δθμιουργικά  το χρόνο μασ μακαίνοντασ πωσ  να  διορκϊνουμε,  να  διαφοροποιοφμε,  να ςτολίηουμε,  και  να  ομορφαίνουμε τα 

παλιά μασ  ροφχα,  αλλά  και  πωσ  να  δθμιουργοφμε  το δικό μασ  πατρόν  για  να  ράβουμε  τα  ροφχα  που  κζλουμε.  Υπεφκυνθ 
εργαςτθρίου: Χρυςοφλα  Γρθγορίου, τθλ: 6945783888 

 

Απελευκζρωςθ ςώματοσ και νου. ΕΝΑΞΘ ΟΚΤΩΒΙΟΣ 2021 
Σο εργαςτιριο αυτό είναι μια πρόςκλθςθ ςε όλουσ εςάσ που ηϊντασ ςτθν εποχι του 2020, με όλεσ τισ δυςκολίεσ, προκλιςεισ κι αδιζξοδα, κζλετε 
να χρθςιμοποιιςετε αυτι τθν ευκαιρία για να Απελευκερωκείτε Νοθτικά και ωματικά. κοπόσ του Εργαςτθρίου είναι να μοιραςτεί Μεκόδουσ με 
τισ οποίεσ μπορεί ο Άνκρωποσ να Απελευκερωκεί, δίνοντασ ταυτόχρονα μια Πνοι Ηωισ ςτθν Κοινωνία μασ. Σα μζςα που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο 
Εργαςτιριο είναι: 1 ) Σο ϊμα μασ: Θα εκπαιδεφςουμε το ϊμα μασ μζςω Ειδικϊν τάςεων για τθν επαναφορά τθσ Ορκοςωμίασ και τθσ 
Φυςικότθτάσ του.  2 ) Θ Αναπνοι μασ : Θα εκπαιδεφςουμε – Ενκυμθκοφμε τθν Φυςικι Αναπνοι και τισ Απεριόριςτεσ Δυνατότθτεσ που ανοίγουν 
Αναπνζοντασ Φυςικά.   3 ) Ο Νουσ μασ: Θα Εκπαιδεφςουμε , Γαλθνζψουμε και Διερευνιςουμε τθν Φφςθ του Νου μασ μζςω:   
Α ) Θεωρίασ Β) τοχαςμοφ Γ ) Διαλογιςμοφ  

Τπεφκυνοσ εργαςτθρίου: Νίκοσ Γεκτίδθσ τθλ. 6948307905 
 

Ομάδα Αυτογνωςίασ και Ρροςωπικισ Ανάπτυξθσ. ΕΝΑΞΘ ΟΚΤΩΒΙΟΣ 2021 
Πόςο ουςιαςτικι είναι θ ηωι μασ; Ποια είναι θ προςωπικι αλικεια του κακζνα από μασ; Πωσ μάκαμε να διαχειριηόμαςτε τα αδιζξοδα; Είναι 
όντωσ όλεσ οι ανάγκεσ μασ ςθμαντικζσ;  Αυτζσ και άλλεσ πολλζσ ερωτιςεισ κα μασ απαςχολιςουν ςτθν Ομάδα Αυτογνωςίασ θ οποία κα βαςίηεται 
ςτθ φιλοςοφία και μεκοδολογία τθσ Ψυχοκεραπείασ Gestalt, που είναι μια ολιςτικι, υπαρξιακι και ανκρωποκεντρικι προςζγγιςθ.  

Συντονίςτρια ομάδασ: Μαρίνα Κατςικίδου, Ψυχολόγος ΑΠΘ, Ψυχοθεραπεφτρια Gestalt, τθλ 6955495569 

 

Εργαςτιριο δθμιουργικισ γραφισ ΦΕΞ  ΕΝΑΞΘ ΟΚΤΩΒΙΟΣ 2021 



τισ δζκα τρίωρεσ ςυναντιςεισ μασ κα εξετάςουμε ςτθν πράξθ τθ διαδικαςία τθσ λογοτεχνικισ ςυγγραφισ μζςα από όλα όςα ςυγκροτοφν ζνα 
λογοτεχνικό κείμενο: τθν πλοκι, το ςκθνικό (χϊρο και χρόνο), τον αφθγθτι και τθν οπτικι γωνία τθσ αφιγθςθσ, τουσ χαρακτιρεσ, τθ γλϊςςα και 
το φφοσ κλπ. Θα γράψουμε δικά μασ κείμενα, κα τα κουβεντιάςουμε, κα τα μικρφνουμε, κα τα μεγαλϊςουμε, κα προςπακιςουμε να τα κάνουμε 
καλφτερα. Κι αν καταφζρουμε, πίςω από κανόνεσ και τεχνικζσ, να περπατιςουμε ζςτω και λιγάκι ςτο ςκοτεινό μονοπάτι τθσ δθμιουργίασ, τότε κα 

μποροφμε να λζμε ότι ζχουμε πετφχει πολλά.  Υπεφκυνοσ εργαςτθρίου: Κώςτασ Καβανόηθσ  τθλ. 2541025421 
 
 

«Το δζντρο τθσ ςοφίασ» Φιλοςοφία για παιδιά, εφιβουσ και ενιλικεσ. ΕΝΑΞΘ ΟΚΤΩΒΙΟΣ 2021 
Βαςικόσ ςτόχοσ λοιπόν του τμιματοσ  είναι  θ ανάδειξθ του ςυνειδθτοφ ςτοχαςμοφ και του διαλόγου ωσ εργαλεία που κα μποροφςαν να 
υποβοθκιςουν αφενόσ ςτθν απόκτθςθ  και τθ χριςθ τθσ γνϊςθσ , αφετζρου ςτθν καλλιζργεια  τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ, τθσ υπομονισ 

και του ςεβαςμοφ απζναντι ςτουσ ςυνανκρϊπουσ μασ.   Υπεφκυνοσ εργαςτθρίου: Γεώργιοσ Ηουγρισ  τθλ. 6982269450 
 

Πμιλοσ αγωνιςτικοφ Μπριτη Ξάνκθσ | φίλοι τθσ ΦΕΞ   ΕΝΑΞΘ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2021 
Σο Μπριτη είναι το δθμοφιλζςτερο πνευματικό παιγνίδι ςε όλο τον κόςμο. Προζρχεται από το αγγλικό παιγνίδι Whist που μετεξελίχτθκε προσ τα 
τζλθ του 19ου αιϊνα ςε Bridge Whist και ςτθ ςυνζχεια ςε Auction Bridge και Bridge Plafond. Σελικά, ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ 1920 – 1930, τζκθκαν, 
από τον Αμερικανό Harold S. Vanderbilt, οι κανόνεσ του Contract Bridge, που – με πολφ μικρζσ αλλαγζσ – είναι και αυτό που παίηεται και ςιμερα 
ςτα ςπίτια από δεκάδεσ εκατομμφρια ανκρϊπουσ, ςε όλεσ τισ χϊρεσ του κόςμου.    

Υπεφκυνοι επικοινωνίασ Εργαςτθρίου: Κφροσ Ραςςάσ  τθλ. 6945808255  και Γιώργοσ Αποςτολίδθσ  τθλ. 6974650736 
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Αυτό το e-mail και οτιδιποτε μεταβιβάηεται μζςω αυτοφ, είναι εμπιςτευτικό και απευκφνεται αποκλειςτικά και μόνο για χριςθ των ατόμων ςτα οποία αποςτζλλεται. Εάν το λάβετε από λάκοσ, παρακαλοφμε ειδοποιιςτε μασ και 
κατόπιν, διαγράψτε το από το ςφςτθμά ςασ. Θ αςφάλεια και θ αξιοπιςτία των e-mails δεν είναι εγγυθμζνθ. Θ ΦΕΞ δε φζρει καμία ευκφνθ για οποιαδιποτε ςυμβουλι ι εντολι που ζχει δοκεί μζςω e-mail.  
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